
Kéty Köz s é g onkorm anyz atának Képvi s e 1 őte sttil ete

9/2011.(XI.21.) száműrendelete

az önkorm ány zat költs égvetéséről és zár számadásán őI sző|ő

rende l etek tartalmi me ghatár ozásár ő|*

*A rendeletet a Képviselőtestület a2}|l.november 16 -i ülésén fogadta el.



Kéty Község onkormányzaténakKépviselőtestülete az á|tan.háztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. Törvény 118.$-ában kapott fe|hata|mazás a|apján a költségvetési és
zálrszámadási rendeletek normaszövegének és az azo|<hoz kapcsolódó mérlegek és egyéb
kimutatások kötelező formájrínak és tartalmiínak meghatározásatárgyában az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatá|ya

1.$

A rendelet hatá|ya a helyi önkormányzatta, annak képviselőtestületére, és szerveire és aZ
cinkormányzat áItaI iranyított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdá|kodásának
szabáIyai a|apján gazdá|kodő egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

U. Fejezet

A költségvetési rendelet tartalmi elemei

2.$

A költségvetési rendelet és a költségvetést módosító rendelet (továbbiakban együtt: Rendelet)
normaszövegének tartalma és szerkezete a következő:

I. FEJEZET:
a) 1.$ A rendelet hatá|ya
b) 2'$ Címrend

II. FEJEZET
a) 3.$ Költségvetés bevételei és kiadásai
b) 4.$ A megállapított bevételi fonások jóviíhagyása
c) 5.$ A működési, fenntartási kiadási e|őirányzatainak ajőváhagyása
d) 6.$ A felújítási címrendről szóló jóvtíhagyás
e) 7.$ A felhalmozási kiadásai címrendről szóló jóváhagyás
D 8.$ Az önkormányzati hivatal költségvetéSét feladatonkénti bontásban hagyja jővá'
g) 9'$ A tartalékok jóváhagyása
h) 10.$ Az önkormányzatéves létsziím-e|őirényzatáthagyjajóvá
i) 11.$ Aközfoglalkoztatottakéveslétszám-előirányzatáthagyjajővá
j) 12.$ A költségvetési évet követő 2 év várhaÍő e|őirányzataíthagyja jővá
k) 13.$ A többéves kihatással járó feladatoke|ílirányzataithagyja jővá
D 14.$ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási e|őirányzatokat tájékoztatő

jelleggel hagyjajővá,
m) 15.$ a.,..év várhatő bevételi és kiadási előirányzatainak e|őfuányzat-felhasználási ütem-

tervet hagyjajővá.
n) 16.$ Az önkormányzat által adott közvetlen tiímogatások jóváhagyása
o) 17.$ A lakossági és közcisségi szolgáltatások támogatásáról
p) 18.$ az eurőpaí uniós fonásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok

jóvráhagyása
19.$ Az év közben létrejött hiríny ftnanszírozási módja
20.$ A gazdá|kodás soriín az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

q)
r)



-2

III.FEJEZET:

a) 2l.$ A helyi önkormanyzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő
megállapodás

b) 22.s A Képviselőtestület kizarólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása

c) 23.$ A kisebbségi önkormrínyzat költségvetése
d) 24.s Részletszabályok
e) 25.$-28.$ E|őitányzatok megváltoztatása,felhasználása
0 29.$ Költségvetési szervek pénzmatadványa
g) 30.$ Költségvetési szervek beruhrízással, felújítással kapcsolatos döntéshozatalrendje
h) 31.$ A jogi személyiséguszervezeti egység gazdá|kodásanak szabályai
i) 32.$ Atámogatások odaítélésének, folyósításrínak és elszámolásának rendje

IV. FEZEJET

a) 33.$-34.$ Létszátm és bérgazdálkodás

V. FEJEZET

A) 35.$ Zárő rendelkezések

3.$

A Jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezet részeként a Polgrírmester köteles aZ
onkormányzat összes bevételét, kiadását, ftnanszírozását bemutató adatokat az e rendelet
költségvetési mellékleteiben meghatátrozott tartalommal a Képviselőtesttilet elé terjesáeni.

ilI. Fejezet

A kiiltségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tartalmi elemeÍ

4.$

A költségvetés végrehajtáséttő| sző|ő zárszámadási rendelet (továbbiakban: Zr) normaszcivegének
tartalma és szerkezete a következő:

I. FEJEZET
a) 1.$ A rendelet hatá|ya
b) 2.$ Címrend

il. FEJEZET
a) 3.$-5.$ Költségvetés bevételei és kiadásai az önkormányzat és költségvetési

szerveinek
b) 6.$ Pénzmaradvany és vállalkozási tevékenység eredménye
c) 7.$ Több éves kötelezettségvállalássa| járő feladatok
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U. FEJEZET

A) 8.$ Z^Rő RENDELKEzÉspr

s.$

+ 
j egyző által elkészítettzárszámadási rendelet.tervezet részeként a Polgarmester köteles az

onkormiínyzat összes bevételét, kiadását, frnanszírozását,pénzeszközének vá|tozásátbemutató
adatokat az e rendeletzárszátmadási mellékleteiben meghatározott tartalommal a Képviselőtesti'ilet
elé terjeszteni.

IV. Fejezet

Zárő rende|kezések

(1) Jelen rendelet 20|I. november 16. napjan |éphatá|yba.
)2) A rendelet kihirdetéséről _ azSZMSZ.benmeghatározottak szerint _ a jegyző gondoskodik.

Kéty' 20t1. november 1 6.

Gödrei Zo|tan
Polgármester

Kihirdetési zéttadék:

A kihirdetés napja: 20||, november 21.

dr. Fábián Lász|oné &'
kot1egyző

dr. Fábirín Lász|őné dr.
kotjegyző


